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Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 30-án tartott 
rendkívüli ülésén. – 
 
Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán, Dr. Barta Zsuzsanna, Eszteró 
Imréné, Király Lászlóné, Krokavecz László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István, Oláh 
József Pál önkormányzati képviselık . – 
 
Bejelentéssel távol: Dr. Almássy Antalné, Bordás József, Dr. Ila Erzsébet, Szatmári Tibor, 
Tapasztó Szabolcs önkormányzati képviselık. -  
 
Bejelentés nélkül távol: --- 
 
Jelen vannak továbbá: Pádár Lászlóné jegyzı, Orosz Mihály aljegyzı, Bíró Csaba a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetıje, Fodor Imre 
köztisztviselı, Lódi Jánosné jegyzıkönyvvezetı.- 
 
BOGDÁN PÉTER polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 14 fıs 
testületbıl 9 fı van jelen, 5 fı bejelentéssel van távol. 
 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplı napirendi pont 
megtárgyalását, valamint a KÖTI-KÖVIZIG elızetes nyilatkozat kérı levelét. 
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 66/2009.(III.30.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. március 30-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k . – 
 
 
1.  n a p i r e n d i   p o n t   m e g t á r g y a l á s a 
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Elıterjesztés a „Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában” címő 
pályázathoz kötıdı „Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában”, 
valamint „Szervezetfejlesztés, átalakítás és audit szolgáltatások Kenderes Város 
Polgármesteri Hivatalában” elnevezéső egyszerő közbeszerzési eljárások 
megindításáról, a bonyolítói feladatokat ellátó ajánlattevı kiválasztásáról, a bíráló 
bizottságok tagjainak kiválasztásáról, valamint a meghívásra kerülı ajánlattevık 
kiválasztásáról 

 
Kérdést tett fel Krokavecz László, a feltett kérdésre Orosz Mihály aljegyzı válaszolt. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ arról érdeklıdött, hogy miért kell két közbeszerzési eljárást indítani. 
 
OROSZ MIHÁLY: a két eljárás a „Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri 
Hivatalában”, valamint a „Szervezetfejlesztés, átalakítás és audit szolgáltatások Kenderes 
Város Polgármesteri Hivatalában” szól. A közbeszerzés tárgya különleges szakértelmet 
igényel, fokozott felelısséggel jár, ezért javasolta, hogy a Közbeszerzési Szabályzat IV.1. 
pontjában foglalt felhatalmazása alapján, a Képviselı-testület a közbeszerzések 
lebonyolítására külsı szervezetet kérjen fel. A pályázat keretében a Polgármesteri Hivatalon 
belül közbeszerzési audit kerül lefolytatásra, valamint javaslatok készülnek ún. zöld 
közbeszerzés kialakítására. A közbeszerzés lebonyolításával megbízott Gál és Társa Ügyvédi 
Iroda bontotta két részre az eljárást. Április 1-jétıl változik a közbeszerzési törvény, így a 
többi közbeszerzési eljárás esetében már az új szabályok szerint kell az eljárásokat 
lebonyolítani. Kérte az elıterjesztés harmadik oldalán a 3. számú határozati javaslatban 
szereplı közbeszerzési eljárás szövegrészt „közbeszerzési eljárások”-ra módosítani. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 67/2009.(III.30.) Kt. számú határozata  
a „Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában” elnevezéső egyszerő 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült  
elıterjesztést megtárgyalta, és döntött a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás  
megindításáról.  

 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 

2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
4./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
 
é r t e s ü l n e k . - 

 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 68/2009.(III.30.) Kt. számú határozata 
a „Szervezetfejlesztés, átalakítás és audit szolgáltatások Kenderes Város Polgármesteri 
Hivatalában” elnevezéső egyszerő közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült  
elıterjesztést megtárgyalta és döntött a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás  
megindításáról.  

 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 

2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
3/. Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
4./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
 
é r t e s ü l n e k . –  
 
 

Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 69/ 2009.(III.30.) Kt. számú határozata  
a „Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában”, valamint 
„Szervezetfejlesztés, átalakítás és audit szolgáltatások Kenderes Város Polgármesteri 
Hivatalában” elnevezéső egyszerő közbeszerzési eljárásokban a bonyolítói feladatokat ellátó 
ajánlattevı kiválasztásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült  
elıterjesztést megtárgyalta, és a Közbeszerzési Szabályzat IV.1. pontjában  
foglaltak alapján a közbeszerzési eljárások lebonyolítására a Képviselı-testület  
Gál és Társa Ügyvédi Irodát (1055 Budapest, Falk Miksa út 4.) bízza meg.  

 
Errıl:  1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 

2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
4./ Gál és Társa Ügyvédi Iroda 1055 Budapest, Falk Miksa út 4. 
5./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
 
é r t e s ü l n e k . - 

 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
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Kenderes Város Önkormányzatának 70/2009.(III.30.) Kt. számú határozata  
a „Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában” elnevezéső egyszerő 
közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság tagjainak kiválasztásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült  
elıterjesztést megtárgyalta, és a bíráló bizottság tagjainak az alábbi  
személyeket bízza meg: 
A bíráló bizottság elnökének Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási  
Osztályvezetıt, tagjainak Orosz Mihály aljegyzıt, Magyar István képviselıt,  
Koncz Éva közbeszerzési referenst, valamint Gál és Társa Ügyvédi Iroda  
megbízott szakértıjét. 

 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 

2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
4./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
5./ Magyar István képviselı 
6./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
 
é r t e s ü l n e k . - 

 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 71/2009.(III.30.) Kt. számú határozata  
a „Szervezetfejlesztés, átalakítás és audit szolgáltatások Kenderes Város Polgármesteri 
Hivatalában” elnevezéső egyszerő közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság tagjainak 
kiválasztásáról 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült  
elıterjesztést megtárgyalta, és a bíráló bizottság tagjainak az alábbi  
személyeket bízza meg: 
A bíráló bizottság elnökének Bíró Csaba Pénzügyi és Városgazdálkodási  
Osztályvezetıt, tagjainak Orosz Mihály aljegyzıt, Magyar István képviselıt,  
Koncz Éva közbeszerzési referenst, valamint Gál és Társa Ügyvédi Iroda  
megbízott szakértıjét. 

 
Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 

2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
3./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 
4./ Orosz Mihály aljegyzı, Helyben 
5./ Magyar István képviselı 
6./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 

 
 é r t e s ü l n e k . – 
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Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 72/2009.(III.30.) Kt. számú határozata  
a „Szervezetfejlesztés Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában” elnevezéső egyszerő 
közbeszerzési eljárásban meghívásra kerülı ajánlattevık kiválasztására 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült  
elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

 
1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Szervezetfejlesztés  

Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában” elnevezéső, meghívással induló  
egyszerő közbeszerzési eljárásban az alábbi vállalkozásokat értesítse,  
ajánlattételre kérje fel: 

 
- KONETT Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1022 Budapest, Bimbó út 3. 
- EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft., 1024 Budapest, Margit krt. 5/a III/1. 
- NOS Szeged Kft., 6720 Szeged, Arany János u. 7. 

 
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza Bogdán Péter polgármestert a meghívás 
  elkészítésére. 

 
  Felelıs: Bogdán Péter polgármester 
 Határid ı: azonnal 
 

Errıl: 1./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
  2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 

 3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 4./ KONETT Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 1022 Budapest, Bimbó út 3. 
 5./ EX ANTE Tanácsadó Iroda Kft., 1024 Budapest, Margit krt. 5/a III/1. 
 6./ NOS Szeged Kft., 6720 Szeged, Arany János u. 7. 
 7./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . – 
 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 73/2009.(III.30.) Kt. számú határozata  
a „Szervezetfejlesztés, átalakítás és audit szolgáltatások Kenderes Város Polgármesteri 
Hivatalában” elnevezéső egyszerő közbeszerzési eljárásban meghívásra kerülı ajánlattevık 
kiválasztására 
 

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a tárgyban készült  
elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
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1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Szervezetfejlesztés  
Kenderes Város Polgármesteri Hivatalában” elnevezéső, meghívással induló  
egyszerő közbeszerzési eljárásban az alábbi vállalkozásokat értesítse,  
ajánlattételre kérje fel: 

 
- Agenda 2013 Projektház Kft., 2330 Dunaharaszti, Csók István u. 1/a. 
- DFT-Hungária Kft., 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 5. 
- Esti Kornél Kht., 1141 Budapest, Cinkotai u. 49. 

 
2./ A Képviselı-testület felhatalmazza Bogdán Péter polgármestert a meghívás 
  elkészítésére. 

 
 Felelıs: Bogdán Péter polgármester 
 Határid ı: azonnal 
 

Errıl: 1./  Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 2./ Pádár Lászlóné jegyzı, Helyben 
 3./ Képviselı-testület tagjai, Helyben 
 4./ Agenda 2013 Projektház Kft., 2330 Dunaharaszti, Csók István u. 1/a. 
 5./ DFT-Hungária Kft., 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 5. 
 6./ Esti Kornél Kht., 1141 Budapest, Cinkotai u. 49. 
 7./ Koncz Éva közbeszerzési referens, Helyben 
 
 é r t e s ü l n e k . - 

 
 
Egyebek 
 
PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
elızetes nyilatkozat kéréssel kereste meg hivatalunkat. A KÖTI-KÖVIZIG kezelésében és 
üzemeltetésében lévı Kakat belvízcsatorna tulajdonviszonyainak feltárása során észlelték, 
hogy a Kenderes 0339 hrsz-ú (Kakat 27+200-28+850) csatorna szakasz az önkormányzat 
tulajdonába került a 2005. évi tulajdonlapi bejegyzés szerint. A kizárólagos állami tulajdonú 
csatornát a szóban forgó területtel egyetemben a valóságban a KÖTI-KÖVIZIG kezeli, és 
tartja fenn. Az ez évben benyújtásra tervezett Kakat belvízcsatorna rekonstrukciós program 
pályázati sikeréhez nélkülözhetetlen a csatorna rendezett tulajdonviszonyainak bemutatása. 
Kérték az önkormányzat elızetes nyilatkozatát a tulajdonjog rendezés önkormányzat által 
elfogadhatónak tartott feltételeirıl. 
 
FODOR IMRE: a Kakat belvízcsatorna 1,6 km-es szakaszáról van szó. A KÖTI-KÖVIZIG-
nek 500 millió forintos pályázata van folyamatban, melynek benyújtásához nélkülözhetetlen a 
rendezett tulajdonviszonyok igazolása. Véleménye szerint a területért 100 Ft/m2-es árat kérhet 
az önkormányzat. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ meg kell vizsgálni a belvízcsatorna kialakításának gép-munkaerı 
költségét, és az alapján kell meghatározni az árat. 
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BOGDÁN PÉTER javasolta, hogy támogassa az önkormányzat a pályázat benyújtását, és 
folytasson tárgyalást a terület átadásának feltételeirıl. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 9 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 74/2009.(III.30.) Kt. számú határozata  
Kakat belvízcsatorna Kenderes 0339 hrsz-ú (Kakat 27+200-28+850) csatorna szakasz 
tulajdonjogi rendezésérıl 
 
 Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy 
 a tulajdonában lévı Kakat belvízcsatorna Kenderes 0339 hrsz-ú  

(Kakat 27+200-28+850) csatorna szakasz tulajdonjogi rendezésérıl és 
átadás feltételeirıl tárgyalást kezdemény a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi 
és Vízügyi Igazgatósággal. A Kakat belvízcsatorna rekonstrukciós program 
eredményes pályázathoz nélkülözhet a tulajdonviszonyok rendezése. 
 
Errıl: 1./ Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 
      5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. 
 2./ Bogdán Péter polgármester, Helyben 
 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya 
 
 é r t e s ü l n e k . – 

 
 
BOGDÁN PÉTER kérte, akinek közérdekő kérdése, bejelentése van, tegye meg. 
 
KROKAVECZ LÁSZLÓ: Tichy-Rács István a középiskola volt igazgatója Munkaügyi 
Bírósághoz fordult a jogviszony megszüntetésével kapcsolatban. Sajnálatosnak tartja, hogy 
idáig eljuthatott ez az ügy. Véleménye szerint, nem alakulhatott volna ki ez a helyzet, ha a 
képviselı-testület megfelelı idıben meghozza a szükséges lépéseket. Hiányolta, hogy az 
elmúlt képviselı-testület ülésén nem került megtárgyalásra a középiskola étkezési jegyekkel 
kapcsolatos kérelme. 
 
ESZTERÓ IMRÉNÉ véleménye szerint a középiskolában kialakult helyzetben a 
dolgozóknak sokkal nagyobb a felelısségük, mivel ha idıben jelzik (névvel vállalva) a 
problémákat, hamarabb elindulhatott volna a vizsgálat, mindemellett vitathatatlan a fenntartó 
felelıssége is. 
 
PÁRÁR LÁSZLÓNÉ a dolgozók ilyen kényes dologban nem szívesen tanúskodnak a 
munkaadó ellen. Az étkezési utalvány kérdésében a pénzügyi osztályvezetıvel személyes 
megbeszélést folytattak az igazgató úrral. Az igazgató úr kérte ezt követıen, hogy ne kerüljön 
a testület elé. 
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BOGDÁN PÉTER mivel más kérdés, bejelentés nem volt, az ülést 8 óra 25 perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

/:Bogdán Péter:/        /:Pádár Lászlóné:/ 
   polgármester         jegyzı 
 
  
 
 
 
  


